
KĀPĒC ES EJU UZ AA SAPULCĒM
• AA pieredze saka: „Nedzer pirmo glāzīti, un tu 
nekad nepiedzersies.” Bez citu palīdzības es to 
nespēju. Tāpēc apmeklēju AA sapulces. 
• Es vēlos iegūt īstu brīvību, tādēļ man ir nepieciešama 
šī „īstās brīvības” atveseļošanās programma, lai es uz 
visiem laikiem tiktu atbrīvota no visa, kas man traucē 
pilnvērtīgi baudīt šo dzīvi un būt laimīgai.
• AA sapulcēs es rodu mieru un vienlaikus mācos 
dzīvot – dzīvot skaidrā.
• Es tiecos pēc Augstākā spēka, meklēju kontaktu 
ar Dievu. Gāju uz baznīcu – man nepalīdzēja, es 
nevarēju atmest dzeršanu. Tad es atradu AA un 
atmetu dzeršanu. Man nepietika ar to, ka esmu 
starp cilvēkiem, kas tikai tiecas pie Dieva, kas meklē 
kontaktu ar Dievu. Man vajadzēja tādu kopu, tādus 
cilvēkus, kas ir Dieva vadīti. Un tad es varēju atmest 
dzeršanu. Es nāku uz sapulcēm 20 gadus, un 20 gadus 
es esmu skaidrā.
• Kad sāku nākt uz sapulcēm, veči teica tā: „Es eju uz 
sapulcēm, lai uzzinātu, kas notiek ar cilvēkiem, kuri 
neiet uz sapulcēm.” Lūk, kāpēc es eju uz sapulcēm.
• Sapulces ir vienīgais laiks, kad varu par sevi 
padomāt, sevi analizēt un mācīties dzīvot. 
• Uz sapulcēm eju, lai dzīvotu skaidrā. Mani pievelk 
grupa un cilvēki, kas to apmeklē. Klausos un mācos, 
un katru dienu mēģinu dzīvot atveseļojoties, un, ja 
iespējams, arī sniegt no sevis kaut ko citiem.

• Manai slimībai, manam alkoholismam, vienīgās 
zāles ir AA sapulces, kas balstītas uz 12 soļu 
programmu.
• Atbilde ir ļoti vienkārša: es to vēlos!
• Sapulces apmeklēju, lai neaizmirstu, kas es esmu! 
Es redzēju, kas notika ar vienaudžiem, ar kuriem 
vienā laikā sāku nākt uz AA un kuri pārstāja apmeklēt 
sapulces – dzīve strauji gāja kalnā, un tad bija kritiens. 
Es negribu, lai ar mani tā notiek. 
• Nākot uz sapulcēm, man ir iespēja kaut mazu daļiņu 
dot atpakaļ no tā, ko esmu saņēmis pats. Un tas ir ļoti 
patīkami!
• AA neviens Tevi negrauzīs, nekodīs, nezāģēs, 
nedarīs pāri. Tā ir kā saliņa, jauka droša oāze šajā 
trakajā pasaulē. AA var droši runāt par to, kas tev 
tiešām sāp, ko jūti, un vienmēr atradīsies kāds, kas 
tevi uzklausīs, sapratīs, palīdzēs. 
• AA ir vieta, kur rast mieru, kā mūsu lūgsnā teikts – 
patiesu dvēseles mieru. Un, nevar noliegt, arī jauki 
pavadīt laiku: jauki cilvēki, atmosfēra tāda relaksējoša. 
Nav spriedzes, stresa, viss ir harmoniski, līdzsvaroti. 
Ja kāds arī atnāk uzvilcies, pēc 15–20 minūtēm kļūst 
mierīgs.
• Kāpēc maksāt lielu naudu, lai apmeklētu 
psihoterapeitu, lai rastu mieru un izrunātos. AA tas ir 
par velti. Un es to izmantoju, lai būtu skaidrā.

Turpinājums 4. lpp.

Uz tikšanos
Jelgavas AA 25 gadu un
Latvijas AA 26 gadu saietā
š.g. 18. oktobrī Jelgavā!

Programmu sk. 6. lpp. 
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LATVIJAS AA VĒSTURE
Kas to būtu domājis
Īss atskats uz Jelgavas AA sākumu un 25 gadiem

Par Jelgavas AA dzimšanas dienu pieņemts uzskatīt 
1989. gada 28. oktobri. Es jau divus mēnešus biju 
skaidrā un apmeklēju AA sapulces reizi nedēļā 
trešdienās Rīgā, Aptiekas ielā, grupā „Apziņa”. Kopš 
1986. gada biju dzīvojis un dzēris Jelgavā. Dīvaini, 
bet neatceros, ka, sākoties skaidrībai, būtu vēlējies 
no Jelgavas izrauties atpakaļ uz Rīgu. Gluži otrādi, 
nolēmu šeit dzīvot nedzerot un nodibināt AA grupu arī 
Jelgavā. Ar šādu ideju ierados Jelgavas narkoloģiskajā 
dispanserā, kur biju uzskaitē, jo ne reizi vien dzērumā 
biju nokļuvis pilsētas atskurbtuvē. Dispanserā satikos 
ar galveno ārstu Gundaru Proli, kas pazina vēl vienu 
entuziastu, kurš arī kaut ko tādu būtu vēlējies, – 
Agris Č. nedzēra jau divus gadus, bija kodējies, bet juta, 
ka ar to nepietiks. Jau pēc pāris dienām notika pirmā 
AA sapulce, jo gan Agrim, gan man bija pa draugam ar 
līdzīgu situāciju, tie bija Indulis A. un Aldis K. Dakteris 
Prolis pirmos pāris mēnešus atvēlēja AA sapulcēm 
savu kabinetu pirmdienu vakaros. Viņš mūs ieslēdza 
dispanserā, pēc sapulces mēs viņam zvanījām, un 
viņš brauca mūs laist ārā. Sapulcē noskatījāmies arī 
filmu „Dzērājs” ar Mikiju Rurku galvenajā lomā un, par 
laimi, arī filmu „Mani sauc Bils” – par AA aizsācējiem 
1935. gadā. Nobalsojām par Agra Č. ieteikto grupas 
nosaukumu  „Atkarīgie”. Reizēm aizdomājos, ka ar 
šodienas pieredzi grupu nosauktu citādi, lai nejauktu 
nianses, taču viens ir skaidrs – atkarīgi no pirmās 
glāzītes mēs esam tā kā tā. Lielā mērā arī no sapulcēm, 
jo daudzus pie pirmās glāzītes noved tieši sapulču 
neapmeklēšana. 
Pamazām viss gāja uz priekšu, un grupa netaisījās 
izjukt. Nebija arī pārāk lielas eiforijas, jo pēc pirmā 
sludinājuma Jelgavas avīzē pie mums atnāca tikai pāris 
cilvēku, un ne uzreiz. 1990. gada sākumā AA sapulces 
jau notika atpūtas kompleksā „Tonuss”, pēc dažiem 
mēnešiem – atkal citur. Tagad, kad pārskatījām visas 
Jelgavas AA grupu apmešanās vietas 25 gadu garumā, 
izrādījās, ka to ir bijis ap trīsdesmit. Nekādas ziepes 
gan nekur sataisījuši nebijām, pārcelšanās iemesli 

bijuši visdažādākie – ne tikai jaunu grupu veidošanās, 
bet arī ēku remonts vai īpašnieku maiņa, īres maksas 
lielums un vietas attālums, tāpat telpu piemērotība – 
pāris vietas bijušas pavisam īslaicīgas.
1991. gada vasarā notika Latvijas AA vasaras saiets 
Dalbē, kuru organizēja Jelgavas AA un kurā piedalījās 
galvenokārt divas grupas – Rīgas „Apziņa” un Jelgavas 
„Atkarīgie”. Savu uzplaukumu Jelgavas AA piedzīvoja, 
sākot ar 1993. gadu, autobusu parka zālē Dobeles ielā. 
Jau pirms tam AA sapulces sāka apmeklēt alkoholiķi 
no narkoloģiskās nodaļas, kurā 1992. gada otrajā pusē 
ieviesa rehabilitācijas programmu. Šajā nodaļā jau 
pāris gadus par narkologa palīgu strādāja Valdis Č., kas 
bija arī viens no aktīvākajiem AA dalībniekiem. 1993. 
gada vasarā kopā ar Valdi turpat nodaļā novadījām 
pāris sapulces krievu valodā, piedaloties alkoholiķiem, 
kuri gandrīz līdz gadam uzturējās citā narkoloģiskajā 
nodaļā turpat blakus, dzēra zāles un piedalījās darba 
terapijā. Taču šiem cilvēkiem vēlēšanās turpināt pašiem 
nebija. Sākt sapulces krievu valodā izdevās, ar tām 
iepazīstinot rehabilitācijas programmas absolventus; 
tie bija Valentīna L., Ēriks G. un Aleksandrs N. Grupa 
bez nosaukuma sākumā pulcējās studentu kopmītņu 
istabiņā pie autoostas (sanāca bariņš cilvēku, sēdēja 
uz gultām), bet rudenī pārcēlās uz Stacijas ielu un 
sākās „Magnēts” (nosaukumu ieteica Ēriks), kur reizi 
nedēļā, sestdienās, notika arī grupas „Atkarīgie” 
sapulces. Divas citas „Atkarīgo” sapulces otrdienās 
un ceturtdienās tika pārdēvētas par grupu „Pie Friča”, 
bet pēc deviņiem mēnešiem atguva veco nosaukumu, 
jo Fricis, kurš tolaik vārīja kafiju, atgāja no grupas un 
atkal vairs neuzskatīja sevi par alkoholiķi. Tas gan bija 
eiforijas laiks. Reiz sapulcē piedalījās 58 cilvēki – tajā 
runāja Austrālijas Jānis, kurš jau 32 gadus bija skaidrā, 
viņš nesen bija atgriezies uz dzīvi Latvijā. Atceros, 
viņš teica arī tā: „Es biju piedzimis ar liesmiņu galvā, 
bet, kad es iedzēru pirmo glāzīti, liesmiņa pārvērtās 
ugunsgrēkā.” Šajā sapulcē tika prezentēta arī pirmā 
AA grāmata latviešu valodā „Divpadsmit soļi un 
Divpadsmit tradīcijas”, kuru uz savu galvu bija tulkojis 
pirmais AA draugs Latvijā (hronoloģiski tā sanāk) 
narkologs Emiliāns Brokāns.

1994. gada pavasarī Sadraudzībai pievienojās 
Anatolijs P., kura aktīvā dalīšanās pieredzē ar 
jaunatnācējiem palīdzēja tobrīd gandrīz izjukušajam 
„Magnētam”, kura pirmie dalībnieki vairs grupu 
neapmeklēja. Grupa arī vēlāk piedzīvoja lielas grūtības 
un telpu maiņas, bija spiesta satikties gan kapakmeņu 

Grupa bija spiesta satikties gan 
kapakmeņu darbnīcā, gan kurtuvē, 
gan ziemā neapkurinātās vietās.

Turpinājums 3. lpp.
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Turpinājums rakstam “Kas to būtu domājis“

AA DIENESTĀ

Latvijas AA Sadraudzības dienesta kārtējā sapulce notika 
2014. gada 27. septembrī. Tā sākās ar mūsu kopējo lūgsnu. 
Dienas kārtības pirmais jautājums bija iepazīšanās 
ar Kalpošanas 12 Koncepcijām, konkrēti, ar 
1. koncepciju. Koncepciju nepieciešamību kalpošanas 
darba veikšanā formulējis viens no mūsu Sadraudzības 
dibinātājiem Bils V. (buklets par koncepcijām ir 
pieejams latviešu valodā).
Valdis B. un Aivars E. ziņoja par Latvijas AA rudens 
saieta organizēšanu Jelgavā š. g. 18. oktobrī, 
par saieta organizācijas aktualitātēm. Saieta veidošanā 
ieguldīts liels darbs. No sacītā var secināt, ka Jelgavā 
būs ļoti interesanta pasākuma programma, arī 
koncerts, spīkers no ASV Bobs V., kā arī iespēja 
par demokrātisku cenu apskatīt dažas no Jelgavas 
vēsturiskajām vietām. 17. oktobrī Bobs V. viesosies 
Rīgas grupā „Apziņa”. 
Rīgas grupas tiek aicinātas palīdzēt 
pasākuma reģistrācijā, kā arī tiek meklēti 
tulkotāji no latviešu uz krievu valodu (un 
otrādi).
Par Latvijas AA vasaras saieta norisi ziņoja 
Mudīte O. Viņa pauda prieku par to, ka vasaras 
nometne finansiālā ziņā beidzās ar krietnu plusu. Tika 
uzteiktas grupas, kuras vasaras nometnei saziedoja 
patiešām ievērojamus naudas līdzekļus. Rekordskaitlis 
ir apmeklējuma ziņā: tiek lēsts, ka kopā nometnē bija 
ap 300 dalībnieku, no kuriem 59 bērni. Tas nozīmē, ka 
piedalījās ģimenes, tātad – vasaras nometne apvieno 
ģimenes. Pirmo reizi pasākumā auklītes pieskatīja 
bērnus, kamēr vecāki baudīja nometnes daudzveidīgo 
programmu. Ļoti daudz bija radošu nodarbību un 
sporta aktivitāšu bērniem. Tika norādīts, ka ir vajadzīgs 
atbildīgais par kārtību – reizēm nometnes teritorijā 
netika ievērotas elementāras higiēnas normas. 

Dienestā tika nolemts nākamajā gadā nometni rīkot 
turpat pie Liepājas, Pērkones „Šķilās”, datumi jau 
zināmi: 29.jūlijs–2.augusts. 
Par AA budžeta izpildes gaitu ziņoja finansists 
Andris Ž. Andris norādīja uz pozitīvo vasaras nometnes 
budžetu. Pagaidām šis gads rit „ar plusiem”. Ilze Ķ. 
(Literatūras komiteja) norādīja, ka būs izdevumi, kas 
saistīti ar jaunā tulkojuma „12 soļi un 12 tradīcijas” 
izdošanu; Birojā beidzas grāmata „Dzīvot skaidrā”. 
Literatūras komitejai nepieciešams portatīvais dators, 
lai uzglabātu datus, kā arī darbu rediģēšanai. Ilze Ķ. 
norādīja, ka varētu iekļauties paredzētajos 350 eiro. 
Dienests lūdza Ilzi Ķ izstrādāt priekšlikumu datora 
iegādei un iepazīstināt ar to nākamajā Dienesta sēdē. 
Andris informēja par ienākumiem, ka grupu ziedojumi 
ir labi, individuālo – mazāk, ko savukārt atsver 
mērķziedojumi. 
Ilze Ķ. norādīja, ka uzzinās no dāvinātājiem (ASV 
Anonīmo alkoholiķu sadraudzības), ko darīt ar 
vecajām grāmatām „12 soļi un 12 tradīcijas”; to palicis 
300-400. Jaunā grāmata „12 soļi un 12 tradīcijas” 
varētu iznākt gada beigās.
Par Komiteju nosaukumiem, funkcijām un 
pakļautību ziņoja Aivars E. Izvērtās diskusija 
par dažādu Dienesta komiteju darba lauku, tāpēc 
Dienests nolēma pašreizējo struktūru nemainīt, bet 
12. soļa komitejas (vada Kristīne B.) nosaukums 
tika precizēts – tagad „Vēsts nešanas koordinēšanas 
komiteja”. 
Tika nolemts turpmāk Dienesta sanākšanas noturēt 
ne retāk kā reizi ceturksnī. Nākamā Dienesta sēde 
paredzēta š. g. 6. decembrī.

Latvijas AA Dienests

darbnīcā, gan kurtuvē, gan ziemā neapkurinātās 
vietās. Grupām mainot telpas, parasti daži pārstāja 
nākt, tomēr ar Anatolija un arī Aivara S. kalpošanu un 
pacietību grupa drīzāk plauka, nekā vīta, un bija prieks 
turp doties.
1996. gadā izveidojās vēl viena grupa „Nāc, nāc”, kas 
pastāvēja līdz 2012. gadam. Mainoties tūkstošgadei, 
Jelgavā radās grupa „Mītava”, bet pēc tam tās vietā – 
grupa „Sākums”. Jaunākā ir „Svētdienas grupa”, kas 
pastāv kopš 2008. gada. Visus šos gadus uz sapulcēm 
nāk arī rehabilitācijas programmas pacienti. Gandrīz 
katru nedēļu grupās ir jaunas sejas no daudzām 
Latvijas vietām, taču vietējo grupu kodols lielāks 
neveidojas, drīzāk ir kāpumi un kritumi. Mēs esam 
priecīgi par jebkuru rotāciju grupu vadībā, un ilggadējie 

grupu līderi atsāk šefot tikai tad, kad citi striķi trūkst, 
un arī tad ne bez Augstākā Spēka palīdzības, kā mēs 
viņu saprotam. Patlaban četrās Jelgavas AA grupās 
joprojām kopā ir tikai 40–60 vairāk vai mazāk aktīvu 
dalībnieku, lai gan 25 gadi ir jau diezgan ilgs laiks AA 
Sadraudzības vēsturē. Taču jāpieņem ar pateicību tas, 
kas mums dots, un jāatceras, ka šī nav sociālistiskā 
sacensība starp pilsētām skaidrības frontē. Bet – kas 
to būtu domājis, ka Jelgavā būs paliels cilvēku pulciņš, 
kuri ir atguvuši kādreiz pazaudēto spēju dzīvot bez 
alkohola un ir skaidrā jau 10, 15 un 20 gadus, kas 
šķiet prātam neaptverami. Bez ilgstošas sapulču 
apmeklēšanas tas varbūt kādam būtu iespējams, taču 
tie nebūtu mēs.

Aivars E., 
skaidrā kopš 1989. gada 28. augusta
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ANONĪMO ALKOHOLIĶU VASARA

Sigulda, Saule, Astoņpadsmit
30. augustā  Siguldā, viesu namā „Vālodzes”, 
tika atzīmēta Siguldas „Saules” pilngadība – 
18 gadu jubileja. 
Jau izlasot ziņu par grupas „Saule” jubileju, man raisījās 
patīkamas asociācijas – Sigulda, saule, pilngadība. 
Un arī patīkamas atmiņas par grupas jubileju pirms 
gada turpat „Vālodzēs” – manas skaidrības pirmo 
grupas jubilejas pasākumu. Man tik ļoti patika, ka 
nolēmu Siguldas „Saules” pilngadības svētkus noteikti 
apmeklēt, pat nepieļaujot „nāks laiks, tad jau redzēs, 
vai braukšu”.
Man AA pasākumi sākas jau pirms paša notikuma: 
priecājos jau no rīta – brīvdiena, jauks laiks, plānots 
braukt uz pasākumu lieliskā sabiedrībā... Tāda laimes 
sajūta – tā, kuras dēļ man tik ļoti patīk mana skaidrība.
Iebraucot „Vālodzēs” apmēram plkst.17.00 ir skaidrs, 
ka šogad apmeklētāju ir krietni vairāk, nekā bija 
pagājušogad. Pagalms pilns ar mašīnām, arī divas ar 
Lietuvas karodziņiem. Un jā – zāle pilna, tikko sākusies 
atklātā sapulce. Tēma ir par to, kāpēc mēs esam šeit. It 
kā jau zināms, kas tiks runāts – par ceļu uz skaidrību, 
par prieku skaidrībā, par prieku satikt AA biedrus, laba 
vēlējumi grupai... Jā, it kā zināms, bet katru reizi dzirdu 
ko īpašu, tieši šim brīdim. Un arī daudzreiz dzirdētais 
uzrunā. Kā jau jubilejā, „smagās lietas” netiek skartas, 
vai arī par tām runāts ar vieglumu – svētki taču! Un arī 
tēma tāda, ka var runāt un runāt, tikai mēs, alkoholiķi, 
protam lieliski pašorganizēties un lielākoties „sajust 
iekšējo pulksteni”. 

Kāpēc es biju 
tur? Tāpēc, ka 
esmu alkoholiķe. 
Tāpēc, ka esmu 
skaidrā jau mazliet 
vairāk nekā trīs gadus. 
Tāpēc, ka gribas prieku savā skaidrībā, gribas satikt 
brāļus un māsas, gribas apsveikt grupu jubilejā un 
sajusties gaidītai un starp savējiem, gribas balli ar 
dejām un maratonsapulces, gribas jaukās āra sarunas 
un jubilejas kliņģeri, un torti... un Siguldu, un sauli. 
Liekas: tik daudz gribas, tik daudz gaidu no viena 
pasākuma, bet atšķirībā no dzerošā laika, kad mani 
pasākumi koncentrējās tikai un vienīgi ap pudeli un 
vakaros beidzās, kā nu beidzās, bet ar 100% garantētu 
ļoti sliktu sajūtu nākamajā rītā, tagad es sagaidīju visu, 
uz ko cerēju. Visu! Un pat vēl vairāk – labu garastāvokli 
vēl vairākām dienām. Milzīga atšķirība no dzerošā 
laika ballēm! Un prieks tāds ilgstošs, ne ķīmiskas 
vielas izraisīta piecu minūšu eiforija. Liels paldies par 
to Siguldas „Saulei” un arī AA kopumā!
Vēl tik pāris pārdomas, kas ienāca prātā pēc „Saules” 
jubilejas:
- AA tiešām prot svinēt!
- Siguldieši prot sarunāt ar Dieviņu lieliskus laika 
apstākļus, un saule – nu, tā ir grupas daļa laikam.
- Jauki, ka brāļi un māsas bija kopā ar ģimenēm un 
bērniem. Un tā mazā meitenīte, kas tik aktīvi dejoja 
mūsu aplī, priecājās kopā ar pieaugušajiem, kuri visi 
bija skaidrā, – tas ir ļoti daudz!
Par to visu vēlreiz liels paldies Siguldas „Saulei” un – 
uz tikšanos!

Alkoholiķe Kornēlija no Rīgas

• Ārpus AA Sadraudzības visi vairāk vai mazāk lieto, 
un es nejūtos labi. Bet te, starp savējiem, es labi jūtos 
vienmēr – gan svētkos, gan ikdienā. Tā ir mana vide, 
mani cilvēki. Te ir mana vieta, te es jūtos vislabāk.
• Šeit ir Augstākais spēks, daudz brīnišķīgu cilvēku. 
Visi AA cilvēki ir kā daļa no manis, un es jūtos ļoti 
piepildīta pēc katras sapulces. 
• Kāpēc nāku? Bet man jau nemaz nav citur, kur iet. 
Kāds varbūt iet baznīcā, cits brauc pie burvenēm... 
Man tam nav ticības... Ticu AA programmai. 
Pirmoreiz ienācu, pie galda sēž cilvēki kā bruņinieki: 
neievainojami, nesatricināmi. Man ar gribējās tādam 
kļūt. 
• Dzīvoju no sapulces līdz sapulcei, no ceturtdienas 
līdz ceturtdienai. Pārējā laikā es tēloju. Īstenībā man 

dziļi sāp. Grupā esmu es pats. Un es vēlos mācīties. 
Esmu kā mazs bērns – izslāpis pēc kaut kā jauna, pēc 
zināšanām.
• Man vajag pabūt kopā ar savējiem – kaut vai tai 
vakarā ir viens vai divi atnākuši, tomēr mēs esam 
savējie. 
• Es nevēlos dzīvot tā, kā līdz četrdesmit gadu 
vecumam, kad jutos ļoti nelaimīga. Citus es nevaru 
pārtaisīt, tātad – jādarbojas pašai ar sevi. Un to es 
varu darīt sapulcēs, un man tas patīk. Vēl man patīk 
ieraudzīt jaunatnācējos, kāda es reiz biju, un patīk 
klausīties tos, kuri jau ilgāk ir skaidrā. Es redzu, kā 
viņi dzīvo, un tas mani iedrošina ticēt, ka Programma 
strādā – ne tikai sapulcēs, bet arī ārpus tām. Es varu 
dzīvot citādāk, un AA man dod tādu iespēju.

Turpinājums rakstam “Kāpēc es eju uz AA sapulcēm“

Milzīga atšķirība no dzerošā laika 
ballēm! Un prieks tāds ilgstošs, 
ne ķīmiskas vielas izraisīta piecu 
minūšu eiforija.
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PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM SEPTEMBRĪ! 
Grupu ziedojumi

„Apziņa”, Rīga 20 eiro
„Sveču sapulce”, Rīga 25 eiro
„Atkarīgie”, Jelgava 10 eiro
„Oāze”, Rīga 10 eiro
Stendes grupa 10 eiro
„Pudiņš”, Bauska 10 eiro
„Mazie brāļi”, Rīga 5 eiro
„Atziņa”, Dobele 10 eiro
„Magnēts”, Jelgava 10 eiro
„Rīta grupa”, Rīga 20 eiro
„CM”, Madona 10 eiro
„Ausma”, Tukums 30 eiro
„Dzintarlāse”, Liepāja 15 eiro
„Lāsīte”, Ventspils 20 eiro

Jubilejas ziedojumi

Vilnis no Tukuma 21 eiro
Vilnis no Dobeles 13 eiro
Siguldas „Saule” 300 eiro

Individuāls ziedojums

Andris K., Jūrmala 8 eiro

Kopā jūlijā: 547 eiro

SVEICAM JUBILĀRUS SEPTEMBRĪ!
Vilnis no Dobeles – 13 gadi
Igors no Ventspils – 3 gadi
Andris no Ventspils – 2 gadi
Aldis no Ventspils – 2 gadi
Juris no Rīgas – 7 gadi
Guntars no Rīgas – 5 gadi
Dins no Rīgas – 3 gadi
Vinete no Rīgas – 10 gadi
Ligita no Rīgas – 10 gadi

Sveicam arī tos, par kuriem grupas nesniedza 
ziņas!

GRUPAS JUBILEJA
Valmieras ”Stāvajiem krastiem” – 14!
Valmieras AA grupa „Stāvie krasti” ielūdz uz 14 gadu 
jubileju 2014. gada 25. oktobrī plkst. 18.00 
atpūtas un sporta centrā „Avoti” (www.avoti.com): 
atklātā sapulce, maratonsapulces, pirts, baseins un 
dejas.

Vēlamā dalības maksa – 5 eiro.
Ieteicams līdzi ņemt groziņus.
Tālr.: 29254552 (Jānis) un 29445512 (Sarmis).

MAINĪTS SAPULCES LAIKS VAI VIETA
Ikšķiles grupai „Risinājums ir” mainīts sapulču norises 
diena un laiks – tagad grupa pulcējas otrdienās 
plkst. 20.00–21.00 Ikšķiles Tautas namā Ikšķilē, 
Lībiešu ielā 2, 2. stāvā.

Jūrmalas grupai „Kauguri” mainīta sapulču norises 
vieta, tagad sapulces notiek Raiņa ielā 91a, katoļu 
baznīcas telpās (ieeja pa sānu mazajām durvīm). Laiks 
nemainās – piektdienās plkst. 19.00.

Mālpils AA grupai tagad ir arī vārds – „Ceļš”.
Mainīts sapulču laiks – no plkst. 19.00 uz 18.00, 
un sapulces notiek piektdienās Nākotnes ielā 1, 
1. stāvā (ieeja no Sniedzes ielas, parka puses). Sīkāka 
informācija: 29475370 (Natālija), 26615238 (Jurģis), 
cels2013@inbox.lv.

Kuldīgas AA grupas sapulces notiek katru 
trešdienu plkst. 18.00-19.00 Kuldīgā, Liepājas ielā 8-3 
(kafejnīcas „Staburadze” sētā). Tālr. 28222313 (Raivis)

AA VĒSTS NEŠANAS IESPĒJAS 
Ar š.g. 1.novembri tiek likvidēts Šķirotavas 
cietums un notiesātās personas pārvietotas uz citām 
ieslodzījuma vietām, AA grupa šīs iestādes telpās 
pārtrauc darbību. AA biedri, kuri apmeklēja šo 
grupu (kā arī citi interesenti) tiek aicināti turpināt 
kalpošanu Brasas cietumā vai Centrālcietumā.
Informācija: 26994028 (Kristīne).

Zvanot uz AA informatīvo tālruni
27333523

var saņemt informāciju par AA darbību, 
sapulču norises vietām un laiku.

IESPĒJA KALPOT
„Vīnogas redakcija aicina pieteikties interesentu, kurš 
varētu maketēt „Vīnogas” izdevumu latviešu valodā. 
Rakstīt: aa@aa.org.lv vai zvanīt 27333523, jautājot 
Sarmīti.

Atbildīgie – Sarmīte un Jeļena; datorsalikums – 
Annija; rediģēšana – Raimonds

AA tālr. 27333523, e–pasts aa@aa.org.lv
Biedrība „Anonīmo Alkoholiķu sadraudzība”, reģ. Nr. 

40008004960
Swedbankas konts Nr. LV97HABA0551000281899

www.aa.org.lv




